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Latifa, El rostre robat. Ser una
noia de vint anys a Kabul.
Col·laboració de Xekeba
Haiximi. Traducció del

francès de Mercè Ubach.
Col·lecció Columna Textos.

Columna Edicions.

Barcelona, 2002.
A partir de 14 anys.

A
causa de la guerra
dels Balcans, l’any
1994, Columna ja va
publicar la traducció
del francès d’El diari

de Zlata, de Zlata Filipovic. En
aquella ocasió, la jove autora
tenia entre 11 i 13 anys, vivia
a Sarajevo, i va escriure un
diari que reflecteix el drama
de la guerra. Va ser una peri-
odista del Figaro Magazine (Ch-
ristiane Rancé) qui va reco-
manar la publicació d’aquest
document a l’editor francès
Bernard Fixot.

En aquell moment,
quan Europa despertava
d’un somni de cinquanta
anys de falsa estabilitat
després de la Segona
Guerra Mundial, les com-
paracions del diari de Zla-
ta amb el diari que entre el
1942 i el 1945 va escriure
Anna Frank d’amagat a les
golfes de la casa d’Ams-
terdam on vivia van ser
inevitables. ¿Es podien re-
petir gairebé els mateixos
fets mig segle després?

Ara, una altra traducció
del francès aporta un tes-
timoni similar. També per
iniciativa d’una periodis-
ta, aquesta vegada de la
revista Elle, una noia afga-
nesa de Kabul s’ha con-
vertit en autora d’un do-
cumental que, contrària-
ment al cas de Zlata i Frank, no
és un dietari estricte sinó un
documental, un assaig perio-
dístic –la passió de Latifa– que
adopta aquest nom fals per-
què, en el moment de publicar
el llibre, encara en temps d’o-
pressió dels talibans, va haver
d’amagar la seva identitat.

ACOLLIDA A PARÍS
Latifa, amb la seva mare, una
metge afganesa privada de po-
der exercir la seva carrera, i
una part de la seva família, va
fugir a París. Allà les van acollir
les periodistes d’Elle (sobretot,
Marie-Françoise Colombani), a
més de responsables de l’asso-
ciació Afganistan Lliure, que
convida els lectors a ingressar
donatius per l’Afganistan
[afghanlibre@hotmail.com]. La
missió de Latifa davant les ins-
titucions a París i davant el
Parlament Europeu va ser un
dels primers testimonis contra
el règim talibà.

El llibre El rostre robat, de La-
tifa, relata l’etapa d’adolescèn-

cia de l’autora a Kabul, quan
tenia entre 16 i 20 anys. Latifa,
que es preparava per ser peri-
odista quan el règim dels tali-
bans li va avortar els projectes
com a dona lliure, és un testi-
moni d’una adolescent que no
ha conegut la pau. I per això el
seu relat manté un interès es-
pecial perquè, fugint de les
imatges televisives del conflic-
te de l’Afganistan, aporta una
visió des del món tancat a casa
de Latifa, de moltes de les pri-
vacions, de les prohibicions i
de les indignitats que els tali-
bans van infligir a la població.

Latifa ha de renunciar als
estudis, als vestits, al cinema, a
la música, al maquillatge, als
pòsters, a la televisió, a la lli-
bertat. I ho fa entre el 1996 i el
2001. Ahir mateix. Passa de
vestir amb texans, brusa i
vambes a haver-se d’amagar
dins d’una burka i veure el
món a través de la reixeta. Viu

l’horror en una plaça pública
de veure com la policia religio-
sa talla els dits a una noia per-
què s’havia pintat les ungles. O
viu l’assassinat d’un noi de 15
anys del seu barri que havia
reunit uns amics a casa per
veure d’amagat una pel·lícula
de vídeo. Són només dues de les
imatges més estremidores.

Aquest és un llibre que no
cal recomanar ni incloure en
cap llista de lectures obligatò-
ries. Només cal que el deixeu
damunt la taula. Correrà sol.
Els lectors adolescents hi tro-
baran de seguida una veu que
reconeixeran i amb la qual s’i-
dentificaran. Coneixeran com
és l’Afganistan al marge de les
imatges més recents que la te-
levisió ha escampat arreu del
món. Entendran què és la por,
la humiliació, la incapacitat de
reaccionar davant del botxí i
de sentir-se oblidat de tothom.
I també descobriran com es
pot canviar el rumb del món
només amb un testimoni es-
crit valent i decidit.

FRANK CHO

Una de les imatges autònomes de ‘Liberty Meadows’

Elegància joganera
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Frank Cho, Liberty Meadows.
La Colla de la Pessigolla.

Barcelona, 2001.

L
a Colla de la Pessigolla
és un grup d’amics i
amants recalcitrants
de la historieta que
actua intermitent-

ment com a editorial per a
llançar al nostre mercat joies
del còmic nord-americà en la
seva especialitat de tires per a la
premsa, com van fer el 1990
amb Calvin i Hobbes, de Bill
Watterson, i ho intenten ara
amb aquest seductor Liberty Me-
adows, de Frank Cho.

La llunyania d’aquest tipus
de còmic fa que sigui descone-
gut per la nostra indústria i per
la majoria dels lectors d’aquí i,
per això, la tasca de la colla és
necessària, tot i que no sufici-
ent, per descobrir la riquesa
gràfica i narrativa que apareix a
les pàgines dels diaris ianquis.

Una edició acurada, agrada-
ble a la vista i amb un bon
complement informatiu addi-
cional aconsegueix apropar el
lector a un autor jove i poc co-
negut entre nosaltres, però que
gràficament mostra un dibuix
elegant, ple de maduresa ex-
pressiva i que exhibeix un clar
domini de l’estructura narrati-
va humorística de la tira.

L’univers de Liberty Meadows

és essencialment lúdic, ja que
l’autor conjumina el plaer de
dibuixar, de crear i recrear for-
mes i significats, amb el desen-
volupament de situacions di-
vertidament estrafolàries que
s’ubiquen en un escenari en
què les referències a la realitat
han estat subvertides per la
imaginació. Els impossibles, o

improbables, personatges que
poblen aquest univers, especi-
alment els animals amb psico-
logia humana (adolescent),
contribueixen, amb els seus
disbauxats comportaments, a
conformar la singular atmosfe-
ra d’aquesta sèrie, on coexisteix
la llibertat amb l’hedonisme i
la ingenuïtat.

Adela Turin, Una catàstrofe
afortunada. Traducció

d’Albert Balasch.
Il·lustracions de Nella

Bosnia. Lumen. Barcelona,
2001. A partir de 6 anys.

L a família Ratolí porta
una vida monòtona.
Quan el pare arriba a ca-

sa exigeix sabatilles, diari,
tranquil·litat i un bon sopar.
La mare l’acontenta submisa,
fins que un dia s’inunda la
casa. La mare salva els vuit
fills, improvisa un altre niu
dins un calaix i descobreix
que té un talent insospitat.

Ramon Girona, El riure de la
hiena. Il·lustracions de Pep i
Marc Brocal. Publicacions

de l’Abadia de Montserrat.

Barcelona, 2001.
A partir de 6 anys.

P rimer llibre de la col·lec-
ció Contes d’Arreu. En
aquest conte centreafricà

la hiena encara no riu, el lle-
opard no té taques a la pell ni
la zebra ratlles, però la tortu-
ga, que és la més llesta de tots,
ho arreglarà ben aviat. El se-
gon volum, Res no és el que és,
amb dibuixos de Linhart, ver-
siona un conte nord-africà.

Tomi Ungerer, Els tres bandits.
Traducció d’Anna Gasol i

Teresa Blanch. Kalandraka

Edicions. Barcelona, 2001.
A partir de 6 anys.

E ls tres bandits d’aquesta
història són uns assalta-
dors de camins que guar-

den una gran quantitat d’ar-
ques amb joies i diners i no han
pensat a què els destinaran.
Una nit troben dins d’un car-
ruatge una nena desemparada i
se l’emporten com a únic botí.
Veuen que està tan contenta
amb ells que decideixen recollir
totes les criatures orfes.


